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Årsrapport 2013 for grundskole- og gymnasierettede aktiviteter ved Science and 

Technology 

1. Indledning 
I november 2012 vedtog institutlederkredsen en ny organisering af fakultetets gymnasierettede aktiviteter. 

Denne trådte i kraft fra årsskiftet til 2013 og havde bl.a. til formål at: 

- skabe større synergi mellem de mange aktiviteter målrettet grundskolen og gymnasiet – både på 

institut- og fakultetsniveau 

- nedsætte en koordineringsgruppe med repræsentanter fra alle institutter og relevante VD-områder 

samt en koordinerende enhed i dekanatet. 

- etablere en fælles lønpulje (kaldet dekanpuljen) som kan bruges til aflønning af studerende der 

fungerer som undervisere og formidlere i faglige aktiviteter afholdt på institutterne. 

- etablere en fælles udviklingspulje, som kan anvendes til udvikling af eksisterende eller nye tilbud til 

gymnasierne. Puljen er især tiltænkt lønmidler til frikøb af gymnasielærere eller aflønning af 

studerende. 

Koordineringsgruppen har holdt fem møder i løbet af 2013. Mødernes indhold har især været 

erfaringsudveksling, koordinering og nye tiltag.  

2013 har været et pilotår hvor disse aftaler er blevet indfaset. Lønudgifter til studerende fra dekanpuljen, 

har beløbet sig til ca. 1 mio. kr. Derudover dækker institutterne selv udgifter til fx VIP, TAP og ph.d.-

studerende samt lokaler, udstyr, kemikalier mv. Der er desuden brugt ca. 60.000 kr. til udvikling af nye 

tilbud. Vi forventer dog at disse udgifter vil være højere fremover. 

 

Rapporten er udarbejdet af koordineringsgruppen for gymnasierettede aktiviteter: 

 Søren Poulsen, Datalogi (DATA) 

 Jens B. Bennedsen/Birgitte Castenskjold Viborg, Ingeniør (ASE/ENG) 

 Ulrik Uggerhøj/Helge Knudsen/Jan Arlt, Fysik og Astronomi (PHYS) 

 Kaj Mikael Jensen/Rasmus Thomsen, iNANO (NANO) 

 Frank Jensen, Kemi (KEMI) 

 Bo Holm Jacobsen, Geoscience (GEOS) 

 Johannes Overgaard/Jesper Givskov Sørensen, Bioscience (BIOS) 

 Johan P. Hansen, Matematik (MATH) 

 Magdalena Pyrz, Molekylærbiologi og Genetik (MBG) 

 Finn Borchsenius, Science Museerne 

 Karin Vikkelsø, Husdyrvidenskab (ANIS) 

 Birgit Sørensen Langvad, Agroøkologi (AGRO) 

 Lisbet A. Rauff, Fødevarer (FOOD) 

 Anna Busch Nielsen, AU Kommunikation ST 

 Eva Kvistgaard Arent Arent, AU Studier ST 

 Michael Caspersen/Pernille Maj Svendsen, Center for Scienceuddannelse 

Redigeret af Katrine Mikkelsen og Jens Holbech 

 

Herunder følger en kort status over aktiviteterne afholdt i 2013. 
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2. Faglige aktiviteter målrettet elever i grundskolen og gymnasieskolen samt 

studenter 

2.1 Besøgsservice / besøgstjenesten 
Aktiviteter på AUs campus: Institutternes besøgsservice / besøgstjeneste er et tilbud som er særligt 

målrettet mod gymnasieskolen (og til dels grundskolen) hvor læreren tager sin klasse med til en faglig dag 

på et eller flere institutter. Indholdet i dagen kan fx være introduktion til forskning og studier (som holdes 

af en studerende), faglige foredrag (ved forskere eller studerende), laboratorieøvelser, rundvisninger og 

faglige shows. Programmet for dagen kan enten være en pakke på forhånd sammensat af instituttet eller 

sammensat efter ønsker fra gymnasielæreren. 

Aktiviteter udenfor AUs campus: Det er også muligt at få faglige foredrag, øvelser, shows mv afholdt på 

skoler og gymnasier som ikke er placeret i Aarhus Kommune eller de omkringliggende kommuner. 

Dekanpuljen dækker lønudgifterne såfremt der er tale om heldagsundervisning. 

Institut / enhed Aktiviteter der udbydes Antal elever 
Institut for Bioscience Foredrag, øvelser og feltture* 313 elever fordelt på 13 

grupper 
Herudover 6 feltture med 
forskningsskibet Tyra for 
sammenlagt 180 elever 

Institut for Datalogi Foredrag, øvelser, introduktion til 
studier og studieliv 

462 elever fordelt på 13 
grupper. 

Institut for Fysik og Astronomi Foredrag, øvelser, introduktion til 
forskning og studier, rundvisninger samt 
Fysikshows afholdt på AU. 

1.387 elever fordelt på 52 
grupper** 

Institut for Geoscience Foredrag og øvelser, både på institut og i 
felten 

484 elever fordelt på 25 
grupper 

iNANO Foredrag, øvelser, introduktion til 
forskning og studier samt faglige 
nanoshows 

758 elever  

Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 

Foredrag og øvelser 351 elever fordelt på 15 
grupper 

Institut for Agroøkologi, Institut 
for Husdyrvidenskab og Institut 
for Fødevarer 

Foredrag, rundvisninger og praktiske / 
eksperimentelle øvelser 

3.596 elever fordelt på 169 
grupper.  
Hertil kommer ca. 2.500 
besøgende fra andre 
målgrupper. 

Institut for Kemi Foredrag, øvelser, introduktion til 
forskning og studier samt rundvisninger 

334 elever fordelt på 20 
grupper 

Institut for Ingeniørvidenskab / 
Ingeniørhøjskolen 

Rundvisning og information om 
uddannelserne 

ca. 100 elever 

Institut for Matematik Faglige foredrag, øvelser og 
rundvisninger 

287 elever fordelt på 7 
grupper 

Institut for Miljøvidenskab   
Science Museerne Steno Museet**: Undervisningsforløb, 

rundvisninger og planetarieforestillinger 
Bh.-7. kl. 5.150 
8.-10. kl. 2.582 
Gymnasier 3.197 
Andet 1.132 

SUM  I alt ca. 19.181 elever 
* Ved feltture med forskningsskibet Tyra betaler gymnasierne selv 2.000 kr. for en dag (3 ture med hver 10 

elever). Det nye forskningsskib, Aurora, er dyrere i drift, og vil derfor kræve en højere egenbetaling fra 

gymnasierne. 

**Rømer-Observatoriet har desuden haft undervisning for 5 gymnasieklasser – ca. 125 elever. 
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2.2 Studieretningsprojekter, SRP 
I løbet af tredje år på både stx og htx laver eleverne et større projekt – kaldet studieretningsprojektet. 

Mange elever ønsker at lave dette projekt i samarbejde med et universitet, så de kan få mulighed for at lave 

nogle øvelser, som det ellers ikke er muligt at lave i gymnasiets egne laboratorier. I de seneste år er der sket 

en stor vækst i det antal projekter som udbydes af institutterne ved ST. I 2013 udbød institutterne således 

ca. 90 projekter, som alle var samlet på hjemmesiden scitech.au.dk/srp. 

Der var stor søgning til mange projekter – Institut for Kemi havde fx udbudt 180 pladser og måtte inden 

længe melde alt optaget. Flere institutter har dog oplevet svingende engagement blandt eleverne, så 

koordineringsgruppen overvejer om vi fremover skal lave nogle særlige tiltag for at sikre et højt engagement 

blandt alle deltagende elever, således at ressourcerne benyttes bedst muligt. 

Institut / enhed Antal projekter 
udbudt i 2013 

Antal elever 

Institut for Bioscience 3 3 
Institut for Datalogi 1 2 
Institut for Fysik og Astronomi 15 78  
Institut for Geoscience 6 13 
iNANO 5 10 
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 21 65 
Institut for Agroøkologi, Institut for 
Husdyrvidenskab og Institut for Fødevarer 

10 25 

Institut for Kemi 10 180 (plus 25 som har fået 
lavet spektroskopi) 

Institut for Ingeniørvidenskab / 
Ingeniørhøjskolen 

4 40 

Institut for Matematik 1 6 
Institut for Miljøvidenskab   
Science Museerne 0 0 
SUM 76 projekter 447 elever 

 

2.3 Studerende for en dag 
Studerende for en dag er et tilbud til elever på sidste år af en gymnasial uddannelse. Eleven følger en 

studerende gennem en hel dag på uddannelsen – fx til forelæsning, øvelser og frokost i kantinen. Derved får 

eleven indblik i en hel almindelig dag på studiet. Studerende for en dag udbydes pt på Institut for 

Ingeniørvidenskab/Ingeniørhøjskolen, men konceptet kan med fordel udbredes til også at dække andre 

uddannelser. 

Institut Arrangement Antal elever 
Institut for Ingeniørvidenskab / 
Ingeniørhøjskolen 

Studerende for en dag 50 

 

2.4 Bioformidlingen 
Bioformidlingen er et tilbud fra Institut for Bioscience til grundskoler i og omkring Aarhus hvor 

universitetsstuderende underviser grundskoleelever i biologirelaterede emner som fx menneskekroppen, 

fiskedissektion, evolution, genetik og bakterier.  

Institut Arrangement Antal elever 
Institut for Bioscience Bioformidlingen 900 grundskoleelever fra 14 

forskellige grundskoler i og 
omkring Aarhus er blevet 
undervist 

http://scitech.au.dk/srp/
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2.5 Klasseundervisning og foredrag på gymnasier v. Det rullende Universitet 
Det rullende Universitet er et undervisningstilbud til gymnasier over hele landet hvor alle dets 

gymnasieeleverne bliver undervist af forskere og studerende i en hel dag. Dagen består af 

klasseundervisning ved studerende, et kort oplæg om studier og studieliv samt et fællestimeforedrag ved en 

forsker fra et af landets universiteter. 

Antal ST-studerende 
ansat på Det 
rullende Universitet 

De studerendes 
uddannelsesbaggrund 

Antal klasser / 
elever der er blevet 
undervist af ST-
studerende 

Udgifter til løn 

Ca. 40 Langt de fleste 
uddannelser/institutter 
ved ST er repræsenteret 

Ca. 400 
gymnasieklasser, 
svarende til ca. 10.000 
elever 

Ca. 500.000 kr. 
(dækkes af særskilt 
pulje)  

Foruden de studerende deltagere flere forskere fra ST som foredragsholdere ved fællestimeforedrag. 

2.6 Foredrag på gymnasier ved forskere fra ST 
Foruden de ovennævnte aktiviteter, bliver forskere fra ST også inviteret til at holde foredrag på gymnasier, 

fx i forbindelse med temadage eller andet. Vi har ikke indsamlet data for hvor mange foredrag/for hvor 

mange elever dette drejer sig om. 

2.7 Studiepraktik for 3. g’er og studenter 
Studiepraktik er et tilbud til elever i 3. g og studenter, hvor de besøger en uddannelse tre dage i uge 43: 

onsdag til fredag. 

For de praktikanter som kom langvejs fra, var der mulighed for at overnatte på hostel. Ca. 80 benyttede 

dette tilbud. Praktikanterne betalte ca. 1/3 af den reelle pris, mens resten blev dækket af AU Studier ST. 

Studiepraktik på science-uddannelserne 

 I 2013 deltog 490 elever i Studiepraktik på de 13 bacheloruddannelser på ST. Næsten alle de udbudte 

pladser var besat.  

De enkelte institutter tilrettelægger selv programmet for de tre dage: typisk indeholder programmet 

forskellige faglige foredrag, øvelser og rundvisninger. På sidstedagen, fredag, samledes alle deltagere til et 

fælles eftermiddagsprogram. I 2013 bød det fælles program på et såkaldt karrierepanel hvor seks 

færdiguddannede kandidater og ph.d.er fra ST fortalte om deres job og vejen dertil. Desuden var der 

mulighed for at tale med både studievejledere og karrierepanelet.  

Uddannelse Antal praktikanter 
Agrobiologi 24  (alle pladser optaget) 
Biologi 50  (alle pladser optaget) 

Datalogi 50  (alle pladser optaget) 
Fysik 55  (alle pladser optaget) 
Geoscience 30  

IT 26  (alle pladser optaget) 
Kemi 24  (alle pladser optaget) 
Matematik 50  (alle pladser optaget) 

Matematik-økonomi 50  (alle pladser optaget) 
Medicinalkemi 25  (alle pladser optaget) 
Molekylær medicin 46  (alle pladser optaget) 

Molekylærbiologi 30  (alle pladser optaget) 
Nanoscience 30  (alle pladser optaget) 
Sum 490 
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Studiepraktik på diplomingeniøruddannelserne 

På diplomingeniøruddannelserne deltog 125 i Studiepraktik. Første dagen er fælles og arrangeret af 

studievejledningen, indholdet af dagen omhandler det generelle i ingeniøruddannelserne, der er messe med 

udstilling af projekter, foredrag om en ingeniørs karrierevej og oplæg fra ”ingeniører uden grænser”. De 

enkelte uddannelser tilrettelægger selv programmet for de to sidste dage: typisk indeholder programmet 

forskellige faglige foredrag, øvelser og rundvisninger.  

Uddannelse Antal praktikanter 
Bygning og bygningsdesign 60 – alt optaget 
Maskin 15 – alt optaget 
Kemi og bioteknologi 20 – alt optaget 
Elektro, IKT og sundhedsteknologi 30 – alt optaget 
Sum 125 
 

2.8 Erhvervspraktik for elever fra 9. og 10. klasse 
Både science- og ingeniøruddannelserne tilbyder et praktikforløb for elever i 9. og 10. klasse. Motivationen 

herfor er at eleverne allerede på dette tidspunkt skal vælge deres studieretning i gymnasiet. 

Erhvervspraktik på science-uddannelserne:  

På science-uddannelserne tilbydes elever fra 9. og 10. klasse et fire dages praktikophold. I uge 44 deltog 186 

elever heri. Eleverne var inddelt i hold og oplevede i løbet af de tre første dage tre forskellige fagområder. 

Den fjerde dag var en fælles dag som bl.a. indeholdt besøg på Steno Museet og en såkaldt ”fagdating” hvor 

de kunne tale med studerende fra alle science-uddannelser. 

Eleverne kom især fra Aarhus Kommune, Lillebælt-området, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune, 

men der var også deltagere fra andre kommuner i Region Midt. 

Programmet for dagene så således ud: 

Hold Antal Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

A 26 Biologi Datalogi Matematik 

Fælles 
 
 
 

B 33 Datalogi Matematik  Fysik  

C 22 Geologi Fysik Datalogi  

D 31 Bioinformatik  Biologi Molekylærbiologi  

E 37 Fysik Kemi Biologi  

F 37 Kemi  Molekylærbiologi  Nanoscience  
 

Erhvervspraktik på diplomingeniøruddannelserne 

Også på ingeniøruddannelserne er der mulighed for at komme i erhvervspraktik. I 2013 deltog ca. 50 elever 

fra grundskolens ældste klasser i et firedages program hvor de oplevede hverdagen på de forskellige 

diplomingeniøruddannelser. Eleverne kom primært fra Midtjylland. 

Erhvervspraktik på AU Foulum 

AU Foulum har haft ca. 12-15 9. klasses elever i praktik på særligt tilrettelagte forløb, hvor den enkelte elev 

deltager i arbejdet fem forskellige steder i ugen (lab, stald, IT, biogasanlæg osv.). 

Erhvervspraktik for grundskoleelever Antal praktikanter 
Science-uddannelserne 186 elever 

Diplomingeniøruddannelserne ca. 50 elever 
AU Foulum 12-15 elever 
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2.9 Talentprogrammer: Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer, 

ScienceTalenter m.fl. 
Akademiet for Talentfulde Unge er et projekt som er finansieret af Region Midt samt regionens 

gymnasier som AU har indgået en samarbejdsaftale med. Projektet er målrettet elever som er særligt 

talentfulde inden for en bred fagpalet. Eleverne deltager i et toårigt forløb som strækker sig fra midten af 1. 

g til midten af 3. g. Denne indebærer at hvert elevhold besøger de fire hovedområder to gange i løbet af 

forløbet. Begge gange arrangerer vi på ST et fire-timers program for eleverne. I løbet af de to arrangementer 

tilstræbes det at de møder en så bred palet af fakultetets fagområder som muligt.  

I 2013 deltog studerende og forskere fra nedenstående institutter i Akademiet for Talentfulde Unge 

arrangementerne (ændres fra år til år): 

Arrangement Antal elever Deltagende institutter 
Forår 2013: 
Introduktionsarrangement for elever 
fra 1. g 

Et arrangement i Aarhus 
med ca. 100 elever 
Et arrangement i Herning 
med ca. 50 elever 

Foredrag ved ph.d.-studerende fra 
iNANO 
Workshops ved studerende fra 
matematik, medicinalkemi, datalogi 
og fysik. 

Efterår 2013: 
Fordybelsesarrangement for elever 
fra 2. g 

To arrangementer i Aarhus 
med sammenlagt 150 elever 

Institut for Fysik og Astronomi, 
Institut for Geoscience og Institut 
for Kemi 

 

Projekt Forskerspirer er et landsdækkende tilbud til gymnasieelever der har et stort fagligt overskud. 

Gennem projektet får eleverne mulighed for at fordybe sig i et emne og udarbejde forslag til et 

forskningsprojekt. Alle forskerspirerne skal finde en forskerkontakt, som de kan rådføre sig med undervejs i 

processen – her deltager forskere fra ST i større eller mindre omfang afhængig af gymnasieelevernes 

emnevalg. Vi har ikke indsamlet data for hvor mange forskere fra ST der har fungeret som forskerkontakt i 

2013. 

ScienceTalenter: Desuden deltager flere medarbejdere i andre talentprojektor – fx i Mærsk Mc-Kinney 

Møller Videncenter på Sorø Akademi, ScienceTalenter. 

2.10 Åbent hus-arrangementer på science- og diplomingeniøruddannelserne 
Åbent hus-arrangement i marts måned: u-days 

Hvert år i marts måned afholdes u-days som er et åbent hus-arrangement på alle videregående uddannelser 

i Aarhus. Om lørdagen er der ligeledes et fælles arrangement i Søauditorierne hvor alle hovedområder 

deltager. 

På science-uddannelserne er der alle tre dage mulighed for at høre vejledere fortælle om uddannelserne 

samt faglige oplæg og rundvisninger. Institutterne står for at tilrettelægge indholdet i dagene og finde 

oplægsholdere.  

På diplomingeniøruddannelserne består programmet af fælles orientering om uddannelser samt, 

rundvisninger og studievejledning. 

Åbent hus arrangementer i juni måned: Uddannelsescafé 

I juni blev der endvidere afholdt ekstra åbent hus-arrangementer på både science- og 

ingeniøruddannelserne hvor ”tvivlere” kunne få hjælp til at træffe det endelige uddannelsesvalg. 

Arrangement Science-uddannelser Ingeniøruddannelser 
Marts måned: u-days Ca. 500 deltagere Ca, 475 deltagere 
Juni måned: Uddannelsescafé Ca. 50 deltagere Ca. 325 deltagere 
SUM Ca. 1.350 deltagere 
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2.11 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) 
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening er en frivillig forening som arrangerer foredrag, workshops, 

studiebesøg og sommerskoler for grundskolen og gymnasiet. Lokalforeningen i Aarhus har til huse på ST. 

Foreningen modtager støtte fra fakultetet i form af lokaler, tryksager og sponsorat til camps. Alle 

medarbejdere og studerende ved ST har gratis adgang til arrangementerne. 

Arrangement Placering Deltagere 
40 foredrag, studiebesøg og 
workshops 

Ugentligt i løbet af skoleåret. 
Foredragene har en varighed 
på ca. 2 timer. 

Sammenlagt ca. 3.100 
deltagere. Primært elever og 
lærere fra grundskolen og 
gymnasiet, men også 
universitetsstuderende 

Matematikcamp 2013 Sommerskole en uge i juli 
måned 

50 elever fra gymnasiale 
uddannelser 

Chemistry Camp 2013 Sommerskole en uge i juni 
måned 

44 elever fra gymnasiale 
uddannelser 

I 2014 lægger ST ligeledes hus til to sommerskoler – Fysik Camp og Chemistry Camp.  

2.12 Fakultetets Offentlige foredrag i Naturvidenskab  
570 elever fra grundskolen og gymnasiet deltog med deres lærere i fakultetets Offentlige foredrag i 

Naturvidenskab i Søauditorierne i Aarhus. Desuden har flere hundrede deltaget i foredragene som afholdes 

på de tre andre foredragssteder: Herning, Vejle og Horsens i løbet af 2013. 

Desuden har der i 2013 været forsøg med live-streaming af foredragene til gymnasieklasser med deres 

lærere på gymnasier langt fra Aarhus – fx til gymnasier i Sønderborg, Vejen og Viborg. 

2.13 Faglige olympiader og andre konkurrencer 
Flere institutter leverer undervisning til de faglige olympiader for gymnasieskolen. Fx var Institut for 

Bioscience og Institut for Molekylærbiologi og Genetik værter for finalen i den danske Biologiolympiade og 

Institut for Datalogi var vært for den danske World Robot Olympiad 2013-finale hvor 150 elever mellem 16 

og 19 år deltog. 

Institut for Datalogi leverede også et stort bidrag til FIRST LEGO League som er en praktisk og teoretisk 

teknologikonkurrence der bl.a. omfatter bygning og programmering af LEGO Mindstorms robotter samt 

arbejde med årets projekt, Nature's Fury, hvor børnene skal undersøge hvad der kan gøres når store 

naturkræfter påvirker steder hvor mennesker bor, arbejder og går i skole. Her deltog godt 300 elever fra 4.-

10. klasse. Fra og med 2014 vil arrangementet foregå i samarbejde med Ingeniørhøjskolen og finde sted på 

Navitas.  

3. Aktiviteter målrettet undervisere 

3.1 Gymnasielærerdage 
Institutterne ved ST inviterer typisk en gang om året til gymnasielærere til en faglig inspirationsdag for – 
såkaldte gymnasielærerdage med blandt andet faglige foredrag om nyt fra forskningen, ideer til emner som 
kan benyttes i undervisningen og præsentation af instituttets eksisterende formidling til gymnasier. Nogle 
af dagene tilrettelægges med bidrag fra flere institutter. 
Gymnasielærerdagene har fri adgang, men kræver tilmelding. 

Her er en oversigt over gymnasielærerdagene afholdt i 2013: 

Arrangement Placering på året Antal deltagere i 2013 

Astronomidag April 45 
Biologilærerdag Oktober 95 
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Fysiklærerdag Januar 80 

Kemilærerdag April 50 
Naturgeografi- og Geovidenskablærerdag April 65 
Matematiklærerdag Marts 100 

Nanosciencedag April Aflyst i 2013 
Teknologihistorielærerdag Oktober 45 
SUM  480 deltagende gymnasielærere 

 

3.2 Skolelærerdag 
Én gang årligt inviteres for lærere i grundskolen til én faglig inspirationsdag ved ST - arrangeret af 

institutterne ved ST på skift. I 2013 var temaet for dagen ”Arktis – med forskning i fokus”. På 

skolelærerdagen hører deltagerne forskellige foredrag om emnet samt deltager i forskellige workshops. 

Skolelærerdagen 2013 var fuldt booket med 100 deltagere samt flere på venteliste.  

Desuden er Institut for Fysik og Astronomis Astronomidag åben for både lærere fra grundskolen og 

gymnasiet. 

Arrangement Placering på året Antal deltagere i 2013 
Skolelærerdag  
(fagligt program ved Institut for Bioscience, Institut 
for Fysik og Astronomi og Naturhistorisk Museum) 

November 100 

 

3.3 Nyhedsbrev til gymnasielærere i science-fag 
Fakultetet udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve til de ca. 1.700 gymnasielærere som har tilmeldt 

sig ”nyhedsbrev til gymnasielærere i sciencefag.” Nyhedsbrevet bruges til at tippe lærerne om kommende 

arrangementer som fx gymnasielærerdage og de forskellige tilbud vi har til gymnasieskolen.  

 

3.4 Øvrige arrangementer for undervisere 
Foruden de ovennævnte gymnasielærerdage har flere institutter også afholdt andre kurser for undervisere i 

gymnasiet, som fx dissektionskursus, efteruddannelse i geoscience. 

4. Nyt projekt som søsættes i 2014: Mentorprojekt for subtalent-elever fra 

ikke-akademiske hjem 
I perioden 2011-2013 har Region Midt støttet projektet ’Udvalgt til Uni’ hvor talentfulde elever fra ikke-

akademiske hjem fik tilknyttet en universitetsstuderende som mentor og deltog i et særligt forløb på ST. 

Projekt Udvalgt til Uni har vist stort potentiale, idet 90 % af eleverne fra det første hold er startet, eller vil 

påbegynde en uddannelse inden for naturvidenskab, ingeniørvidenskab eller sundhedsvidenskab. 

AU og gymnasierne har derfor ansøgt Region Midt om støtte til et nyt mentorprojekt hvor erfaringerne fra 

Udvalgt til Uni bruges til at skabe et mentorforløb for subtalentelever fra primært ikke-akademiske hjem. 

Der findes allerede mange tilbud målrettet de mere åbenlyse talenter, og der vil dette projekt fokusere på de 

mere skjulte talenter som besidder et uudnyttet potentiale. BSS og Arts har givet tilsagn om at deltage i 

projektet så det vil få en større faglig spændvidde. Projektledelsen bliver placeret på ST ligesom det allerede 

kendes fra fx Det rullende Universitet. I vil naturligvis høre mere om projektet når planlægningen skrider 

frem. 

----------- 



Side 10 af 22 
 

5. Bilag: 

Pkt. 2.1 Besøgsservice ved Institut for Bioscience: Geografisk fordeling 
Geografisk fordeling af hvilke gymnasier der har haft en eller flere klasser som har benyttet instituttets 

faglige tilbud. 

 

   

Gymnasier hvor mindst én klasse har benyttet besøgsservice 

Favrskov Gymnasium Risskov Gymnasium 

Grenå Teknisk Skole Rosborg Gymnasium & HF 

Herning Gymnasium Rønde Gymnasium 

Ikast-Brande Gymnasium Sønderborg Statsskole 

Marselisborg Gymnasium Tradium, Randers 

Paderup Gymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm 

Risskov Gymnasium Aarhus Katedralskole Campus 
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Pkt. 2.1 Besøgsservice ved AU-Foulum: Geografisk fordeling  
Geografisk fordeling af hvilke gymnasier der har haft en eller flere klasser som har benyttet instituttets 
faglige tilbud. 

 

 

 

 

   

      Gymnasier som har besøgt Institut for Husdyrvidenskab – Blå farve på ovenstående kort 

Herning Gymnasium Risskov Gymnasium Vestjysk Gymnasium, Tarm 

Holstebro Gymnasium og HF Silkeborg Gymnasium Viborg Katedralskole 

Høje-Taastrup Gymnasium Skanderborg Gymnasium Aalborg Tekniske Gymnasium 

Langkær Gymnasium  Skive Gymnasium Aalborghus Gymnasium 

Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Aarhus Statsgymnasium 

Marselisborg Gymnasium 
Studenterkurset og Kostskolen i     

        Sønderjylland 
Aars HTX 

Paderup Gymnasium Vestjysk Gymnasium   

 Gymnasier som har besøgt Institut for Agroøkologi - Rød farve på ovenstående kort 

Asmildkloster Landbrugsskole Th Langs HF og VUC 

Erhvervsskolerne Aars Tradium, Randers 

Gladsaxe Gymnasium Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern 

Herning Gymnasium Viborg Gymnasium og HF 

Ikast-Brande Gymnasium Aarhus Statsgymnasium 

      Gymnasier som har besøgt Institut for Fødevarer – Orange farve på ovenstående kort 

Herning Gymnasium Aarhus Katedralskole Campus 

Paderup Gymnasium AARHUS TECH 

Viborg Katedralskole  
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Pkt. 2.1 Besøgsservice ved Institut for Fysik og Astronomi: Geografisk fordeling 
Geografisk fordeling af hvilke gymnasier der har haft en eller flere klasser som har benyttet instituttets 

faglige tilbud. 

   

Gymnasier hvor mindst én klasse har benyttet besøgsservice 
Egedal Gymnasium & HF Odder Gymnasium Viden Djurs 

Egå Gymnasuim Rødkilde Gymnasium  Bjerringbro Gymnasium 

Forberedelsesskolen Thisted Gymnasium Risskov Gymnasium 

Grenaa Gymnasium Vejen Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium 

Holstebro Gymnasium og HF Haderslev Katedralskole Skanderborg Gymnasium 

Langkær Gymnasium / HF / IB 
World School 

Vesthimmerlands Gymnasium og 
HF 

AARHUS TECH 

Paderup Gymnasium Marselisborg Gymnasium Tørring Gymnasium 

Randers HF & Vuc 
Uddannelsescentret 

Viby Gymnasium Aalborghus Gymnasium 

Randers Realskole Odense Katedralskole Struer Statsgymnasium 

Ribe Katedralskole Randers Statsskole Kalundborg Gymnasium og 
HF 

Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium & HF Aarhus Katedralskole 
Campus 

VUC Århus Rosborg Gymnasium & HF Skive Gymnasium 
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Pkt. 2.1 Besøgsservice ved Institut for Geoscience: Geografisk fordeling  
Geografisk fordeling af hvilke gymnasier der har haft en eller flere klasser som har benyttet instituttets 

faglige tilbud. 

 

 

 

 

  

Gymnasier hvor mindst én klasse har benyttet besøgsservice 

A.P. Møller Skolen Risskov Gymnasium 

Horsens Gymnasium Viden Djurs 

Marselisborg Gymnasium Aarhus Katedralskole 

Randers Statsskole  
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Pkt. 2.1 Besøgsservice ved iNANO: Geografisk fordeling  
Geografisk fordeling af hvilke gymnasier der har haft en eller flere klasser som har benyttet instituttets 

faglige tilbud. 

 

 

 

 

   

Gymnasier hvor mindst én klasse har benyttet besøgsservice 

A.P. Møller Skolen Herning Gymnasium Thy-Mors HF og VUC 

Bjerringbro Gymnasium Horsens Statsskole Tørring Gymnasium 

Favrskov Gymnasium Paderup Gymnasium Varde Gymnasium og HF 

Frederiksværk Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF Viborg Gymnasium og HF 

Grenå Teknisk Skole Skanderborg Gymnasium AARHUS TECH 
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Pkt. 2.1 Besøgsservice ved Institut for Kemi: Geografisk fordeling 
Geografisk fordeling af hvilke gymnasier der har haft en eller flere klasser som har benyttet instituttets 

faglige tilbud. 

 

Gymnasier hvor mindst én klasse har benyttet besøgsservice 

A.P. Møller Skolen Risskov Gymnasium 

Dronninglund Gymnasium Roskilde Gymnasium 

Egå Gymnasium Rødkilde Gymnasium 

Frederiksværk Gymnasium og HF Silkeborg Gymnasium 

Grenaa Gymnasium Støvring Gymnasium 

Herning Gymnasium Aalborghus Gymnasium 

Holstebro Gymnasium og HF Aarhus Katedralskole Campus 

Horsens Statsskole Aarhus TECH 

Ikast-brande Gymnasium  
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Pkt. 2.1 Besøgsservice ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Geografisk 

fordeling 
Geografisk fordeling af hvilke gymnasier der har haft en eller flere klasser som har benyttet instituttets 

faglige tilbud. 

  

  

Gymnasier hvor mindst én klasse har benyttet besøgsservice 

Herning Gymnasium Skive Gymnasium

Langkær Gymnasium Sønderborg Syddansk Erhvervsakademi

Marselisborg Gymnasium Teknisk Skole Silkeborg

Randers Statsskole Viby Amtsgymnasium og HF

Risskov Gymnasium Viden Djurs

       Skanderborg Gymnasium  
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Pkt. 2.2 Studieretningsprojekter, SRP ved Institut for Kemi: Geografisk fordeling 
Geografisk fordeling af de gymnasier hvorfra elever har lavet studieretningsprojekt i samarbejde med 

Institut for Kemi  

Gymnasier hvor mindst én elev har samarbejdet med instituttet i forbindelse med SRP  

Bjerringbro gymnasium  Kolding Gymnasium Skive Gymnasium og HF 

Det Kristne Gymnasium Langkær gymnasium Stenhus gymnasium 

Dronninglund Gymnasium Lemvig Gymnasium  Struer Gymnasium 

Egå Gymnasium Marselisborg Gymnasium Studenterkurset i Sønderjylland  

Esbjerg Gymnasium Middelfart Gymnasium & HF Svendborg Tekniske Gymnasium 

Fjerritslev Gymnasium Mulernes Legatskole Sønderborg Statsskole 

Fredericia Gymnasium Munkensdam Gymnasium Tønder gymnasium 

Faaborg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Vejen Gymnasium 

Grenaa Gymnasium Odense Katedralskole Vesthimmerlands gymnasium og HF 

Haderslev katedralskole Paderup Gymnasum Vestjysk Gymnasium Tarm 

Haderslev katedralskole Randers Statsskole Viborg Katedralskole 

Herning Gymnasium Risskov Gymnasium Aabenraa Statsskole 

Hjørring Gymnasium  Rosborg Gymnasium Ålborghus 

Holstebro Gymnasium og HF Roskilde Gymnasium Århus Akademi 

Horsens Gymnasium Rødkilde Gymnasium Århus Katedralskole 

Htx Århus Midtby Rønde Gymnasium Århus Statsgymnasium 

Høje-Taastrup Gymnasium Silkeborg Gymnasium  

Ikast-Brande Gymnasium Skanderborg Gymnasium  



Side 18 af 22 
 

Pkt. 2.5: Det rullende Universitet: Geografisk fordeling 
Disse gymnasier er blevet undervist af studerende og forskere fra Det rullende Universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasier som har haft besøg af Det rullende Universitet 

 A. P. Møller Skolen  Niels Brock, Kultorvet  Struer Statsgymnasium 

 Bjerringbro Gymnasium  Nordfyns Gymnasium  Svendborg Gymnasium 
og HF 

 CPH West  Odder Gymnasium  Teknisk Gymnasium Viby 

 EUC Syd  Odsherreds Gymnasium  Tradium HTX 

 EUC Syd  Roskilde Katedralskole  Tradium, Hobro 

 Frederiksberg 
Gymnasium 

 Ry Højskole  Tradium, Minervavej 

 Haderslev Handelsskole  Rybners Gymnasium  Tradium, Rådmands 
Boulevard 

 Hansenberg Gymnasium  Sankt Annæ Gymnasium  Tørring Gymnasium 

 Herning Gymnasium  Silkeborg Business 
College 

 VID Gymnasier1 

 Lemvig Gymnasium  Skanderborg Gymnasium  VID Gymnasier2 

 Midtfyns Gymnasium  Stenhus Gymnasium og   Aabenraa Statsskole
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Pkt. 2.7: Studiepraktik på hele ST: Geografisk fordeling 
Studiepraktik er et tilbud til elever i 3. g og studenter hvor de besøger en uddannelse tre dage i uge 43: 
onsdag til fredag. Tallene i parentes er antallet af elever fra det pågældende gymnasium. 

 

 A P Møllerskolen (4) 

 Aabenraa Statsskole (4) 

 Aalborg Tekniske 
Gymnasium (3) 

 Aalborg Katedralskole (3) 

 Aalborg Studenterkursus 
(3) 

 Aalborghus Gymnasium 
(2) 

 Aarhus Katedralskole 
(10) 

 AARHUS TECH, Tek. 
Gymnasium Chr. Bjerg 
(4) 

 AARHUS TECH, Tek. 
Gymnasium Midtby (5) 

 AARHUS TECH, Tek. 
Gymnasium Viby (10) 

 Alssundgymnasiet 
Sønderborg (2) 

 Bjerringbro Gymnasium 
(4) 

 Brønderslev Gymnasium 
og HF (3) 

 Det Kristne Gymnasium 
(2) 

 Deutsches Gymnasium 
Für Nordschleswig (2) 

 Dronninglund 
Gymnasium (6) 

 Egå Gymnasium (8) 

 Esbjerg Gymnasium og 
HF Kursus (8) 

 EUC Lillebælt (6) 

 EUC Nord (4) 

 EUC Nordvest (1) 

 EUC Syd (3) 

 EUC Vest (7) 

 Favrskov Gymnasium (7) 

 Fjerritslev Gymnasium 
(1) 

 Fredericia Gymnasium 
(2) 

 Frederikshavn 
Gymnasium og HF-
Kursus (8) 

 Gefion Gymnasium (2) 

 Grenaa Gymnasium (3) 

 Greve Gymnasium (1) 

 Grindsted Gymnasium & 
HF (8) 

 Haderslev Katedralskole 
(6) 

 HANSENBERG (2) 

 Hasseris Gymnasium (1) 

 Herning Gymnasium (1) 

 Herningsholm 
Erhvervsskole (3) 

 Herningsholm 
Gymnasium, HHX 
Herning (3) 

 Herningsholm 
Gymnasium, HTX (13) 

 HF & VUC FYN Odense 
(2) 
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 Hjørring Gymnasium og 
HF-Kursus (8) 

 Holstebro Handelsskole 
(1) 

 Horsens Gymnasium (6) 

 Horsens HF & VUC (6) 

 Horsens Statsskole - 
Gymnasium og HF-
Kursus (3) 

 Høng Gymnasium og HF 
(1) 

 IBC International 
Business College (1) 

 Ikast-Brande Gymnasium 
(4) 

 Ingrid Jespersens 
Gymnasieskole (1) 

 Kalundborg Gymnasium 
og HF (1) 

 Kold college (4) 

 Kolding Gymnasium, HF-
Kursus og IB School (5) 

 Kolding HF og VUC (1) 

 Køge Gymnasium (1) 

 Langkær Gymnasium og 
HF (7) 

 Learnmark Horsens (1) 

 Learnmark Horsens, 
Teknisk gymnasium, 
HTX (2) 

 Lemvig Gymnasium (2) 

 Mariagerfjord 
Gymnasium (9) 

 Marselisborg Gymnasium 
(5) 

 Mercantec (1) 

 Mercantec, HCA afdeling 
(1) 

 Middelfart Gymnasium 
og HF-Kursus (5) 

 Morsø Gymnasium (5) 

 Mulernes Legatskole (4) 

 Munkensdam 
Gymnasium (5) 

 Nakskov Gymnasium og 
HF (1) 

 Nordfyns Gymnasium (1) 

 Nr. Nissum Seminarium 
og HF (1) 

 Nyborg Gymnasium (1) 

 Næstved Gymnasium og 
HF (2) 

 Nørresundby Gymnasium 
og HF (1) 

 Odder Gymnasium (4) 

 Odense Katedralskole (3) 

 Paderup gymnasium (6) 

 Randers HF og VUC (2) 

 Randers Statsskole (2) 

 Ribe Katedralskole (4) 

 Ringkjøbing Gymnasium 
(6) 

 Ringsted Gymnasium (1) 

 Risskov gymnasium (1) 

 Rosborg Gymnasium & 
HF (6) 

 Roskilde Gymnasium (2) 

 Roskilde Katedralskole 
(1) 

 Roskilde Tekniske 
Gymnasium (2) 

 Rybners (2) 

 Rødkilde Gymnasium (2) 

 Rønde Gymnasium (4) 

 Sct. Knuds Gymnasium 
(3) 

 Selandia - CEU (1) 

 Silkeborg Gymnasium 
(19) 

 Skanderborg Gymnasium 
(1) 

 Skanderborg-Odder 
Center for uddannelse (4) 

 Skive Gymnasium og HF 
(14) 

 Sorø Akademis Skole (4) 

 Stenhus Gymnasium og 
HF (1) 

 Struer Statsgymnasium 
(2) 

 Studenterkurset og 
Kostskolen i 
Sønderjylland (3) 

 Støvring Gymnasium (3) 

 Svendborg Erhvervsskole 
(1) 

 Svendborg Gymnasium 
og HF (1) 

 Syddansk Erhvervsskole 
Odense-Vejle, 
Munkebjergvej 130 (2) 

 Syddansk Erhvervsskole 
Odense-Vejle, Odense 
Tekniske Gymnasium (2) 

 Syddansk Erhvervsskole, 
Vejle Tekniske 
Gymnasium (6) 

 Sønderborg Statsskole (6) 

 TEC Lyngby 
(Akademivej) (1) 

 Teknisk Skole Silkeborg 
(9) 

 TH. LANGS HF & VUC 
(3) 

 Thisted Gymnasium og 
HF-Kursus (3) 

 Tradium, 
Handelsgymnasiet, HHX 
(3) 

 Tradium, Tekniske 
erhvervsudd. og Teknisk 
Gymnasium, HTX (2) 

 Tønder Gymnasium (7) 

 Tørring Gymnasium (2) 

 Uddannelsescenter 
Holstebro (2) 

 Varde Gymnasium (3) 

 Varde Handelsskole og 
Handelsgymnasium (1) 

 Vejen Gymnasium og HF 
(5) 

 Vejen Handelsskole (2) 

 Vejlefjordskolen (1) 

 Vestfyns Gymnasium (1) 

 Viborg Gymnasium og 
HF (13) 

 Viborg Katedralskole (5) 

 Viby Gymnasium (1) 

 Viden Djurs - VID 
Gymnasier (1) 

 VUC Sønderjylland - 
Aabenraa afdeling (1) 

 VUC Vest, Esbjerg (1) 

 VUC Århus (8) 

 Århus Akademi (7) 

 Århus Statsgymnasium 
(4)
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Orion Planetarium, Jels 
I 2013 havde Orion Planetarium besøg af 1.341 personer elever fra grundskolens udskoling, fra 

ungdomsuddannelser samt studerende fra læreruddannelsen (UC Syddanmark). De var fordelt på 39 hold. 

Skole Klassetrin Antal  Kommune Dato 
Filskov Friskole 8. Kl.  14 Billund 16.04 

CSV (stu) Esbjerg 
 

7 Esbjerg 27.09 

Valdemarskolen, Ribe 7. Kl.  43 Esbjerg 31.01 

Valdemarskolen, Ribe 7. Kl.  23 Esbjerg 07.02 

Småskolen v. Nakkemølle Fjord 8. Kl. 6 Fåborg 21.03 

Favrdalskolen 8. Kl.  47 Haderslev 25.11 

Haderslev Ungdomsskole 8.-10. Kl.  4 Haderslev 14.03 

Haderslev VUC 
 

6 Haderslev 04.03 

Hoptrup Efterskole 9. Kl.  54 Haderslev 25.11 

Kostskolen i Sønderjylland 9. Kl. 9 Haderslev 19.11 

Skolen v. Kløften 10. Kl. 16 Haderslev 02.09 

Skolen v. Stadion 10. Kl. 15 Haderslev 20.06 

Sønder Olling Skole 8. - 9. Kl. 40 Haderslev 04.12 

UC Syd Haderslev 
 

15 Haderslev 08.03 

VUC Kolding 10. Kl. 18 Kolding 28.11 

Nordborg Slots Efterskole 9. - 10. Kl. 92 Nordborg 09.01 

Odense Tekniske Gym. 1.-2. G 50 Odense 15.01 

Tornbjerg Gym. 2. G 22 Odense 18.09 

Fjordvang Ungdomsskole 9. Kl. 104 
Ringkøning-
Skjern 07.11 

Nordborg Slots Efterskole 8. - 9. Kl. 64 Sønderborg  13.11 

Høllevang Skole 7. Kl.  16 Tønder 27.06 

Mejls-Orten-Tinghøj Friskole 8. Kl.  11 Varde 12.03 

Ølgod Efterskole 9. Kl. 16 Varde 21.11 

Brændstrup Kristne Friskole 7. - 8. Kl. 14 Vejen 18.06. 

Bække Skole 7. Kl.  38 Vejen 24.01 

Bække Skole 7. Kl.  36 Vejen 11.11 

Friskolen Helios Spec. Kl.  6 Vejen 03.05 

Jels Skole 7. - 8. - 9. Kl. 130 Vejen 22.02 

Ladelund Efterskole 9. - 10. Kl. 35 Vejen 28.05 

Rødding Skole 8. Kl. 20 Vejen 16.05 

Store Andst Efterskole 8. - 10. Kl. 134 Vejen 05.12 

Stævnen Skole 7.-8. Kl.  7 Vejen 15.03 

Troldkær Skolen 9. Kl. 32 Vejen 09.10 

Østerbyskolen 8. Kl.  53 Vejen 18.09 

Lindved Skole 7. Kl.  47 Vejle 29.01 

Mølholm Skole 8. Kl. 22 Vejle 05.02 

Steiner Skolen 7. Kl.  18 Vejle 13.03 

Deutche Schule Rødekro 7. Kl.  23 Aabenraa 18.12 

Hjortkær Skole, Rødekro 7. Kl.  34 Aabenraa 01.02 

     Total 
 

1341 
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6. Kriterier for dekanpuljens dækning af lønudgifter til studerende 

 
Udgave af den 25. juni 2013 

Puljens formål er at støtte udvalgte gymnasierettede aktiviteter hos institutter, centre, skoler og museer ved 

Science and Technology (i det følgende blot kaldet ’institutter’) ved at dække lønudgifter for bachelor- og 

kandidatstuderende.  

Kriterierne for fordeling og prioritering af midlerne indstilles af Koordineringsgruppen for 

gymnasierettede aktiviteter.  

Kriterier for institutternes træk på puljen  
Puljen benyttes til løn for bachelor- og kandidatstuderende. 

Alle løntimer aftales mellem den studerende og instituttets ansvarlige VIP (dvs. både løn for selve 

afviklingen og evt. forberedelse). 

For aktiviteter  

 som er rettet mod gymnasieelever og 

 som er faglige og/eller studievejledende og – hvis de er rent faglige – at de så normalt kombineres 

med ’Intro til forskning og studier på instituttet’ eller lignende (herunder evt. inkl. rundvisning) og 

 som er under faglig ledelse/instruktion af instituttets ansvarlige VIP og 

 som foregår på instituttet 

o eller er i forbindelse med et samlet forløb som også inkluder besøg på instituttet 

o eller er ”heldagsundervisning” (5-6 timer) på gymnasier i Jylland dog ikke i Aarhus og dens 

nabokommuner1. 

 Honorering for transporttid til undervisning udenfor instituttet eller hvor den 

studerende transporteres fra Aarhus til andre AU-campusser vurderes fra sag til sag 

af undertegnede. 

Eksempler: 

Positivliste, aktiviteter som automatisk dækkes: 

 aktiviteter som dem institutterne udbyder i dag under Besøgsservice/Forsker for en dag – altså fx 

foredrag, eksperimentelle øvelser, SRP, Studiepraktik, Erhvervspraktik2, shows som afvikles på 

instituttet og inkluderer ’Intro til forskning og studier’ eller lign.  

Negativliste, aktiviteter som ikke automatisk dækkes: 

 aktiviteter som foregår andre steder end på instituttet – fx på skoler, gymnasier, museer, biblioteker  

 gymnasielærerdage og skolelærerdage 

 camps, olympiader, Forskningens Døgn og messer  som ikke er beskrevet ovenfor 

 museernes nuværende aktiviteter for gymnasieklasser, men dog SRP samt aktiviteter som spiller 

sammen med/er en del af en ”pakke” med et institut. 

 NB: der er selvfølgelig mulighed for at gennemføre sådanne aktiviteter hvis instituttet ønsker det og 

hvis instituttet og/eller rekvirenten vil dække udgifterne eller hvis de studerende er indstillet på 

vilkårene (evt. (delvis) ulønnet). 

I tvivlstilfælde henvender instituttets ansvarlige VIP sig til Katrine og Jens, som træffer en afgørelse i det 

konkrete tilfælde og kan bringe det op i gruppen for evt. præcisering eller redefinering af kriterier. 

Kriterierne træder i kraft den 25. juni 2013 og evalueres/justeres på næste møde. 

Overgangsordning: Aftaler som er indgåede før d.d. og som opfylder hidtidige kriterier for 

aflønning overholdes og aflønnes. 

                                                           
1
 Dvs. ikke på gymnasier i Århus, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Syddjurs kommuner. 

2
 Erhvervspraktik er for elever i 9 klasser, men dækkes også. 


